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No sexto dia de mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um reuniram-se às 16h30min no ambiente 
virtual Microsoft Teams, canal 1ª reunião ordinária 2021, para realização da quarta reunião ordinária 
do Colegiado do Departamento de Informática – DEPIN os professores Carlos Otávio Schocair 
Mendes, Carmen Lucia Asp de Queiroz, Diego Nunes Brandão, Eduardo Bezerra da Silva, Fábio 
Paschoal Junior, Glauco Fiorott Amorim, Gustavo Paiva Guedes e Silva, Igor Cesar Gonzalez Ribeiro, 5 
Joel André Ferreira dos Santos, Kele Teixeira Belloze, Laércio Brito Gonçalves, Myrna Cecília Martins 
dos Santos Amorim, Pedro Henrique González Silva, Rafael Castaneda Ribeiro, Rafael Maiani de 
Mello e Renato Campos Mauro. Iniciando os trabalhos, a professora Kele Belloze, coordenadora 
substituta do DEPIN informou que conduziria a reunião devido ao afastamento por férias do professor 
Jorge Soares, coordenador do DEPIN. O primeiro item da pauta da reunião, “aprovação da ata da 3ª 10 
e 4ª reuniões ordinária de 2020” foi posto em discussão. As atas da 3ª e 4ª reuniões ordinárias de 
2020 foram aprovadas sem ressalvas por unanimidade. A seguir, o segundo item de pauta: “eleição 
dos alunos destaque SBC dos cursos de graduação do DEPIN”, foi posto em discussão. A professora 
Kele informou os nomes dos alunos que foram indicados para votação, a saber: Alexander Hugo 
Rigor dos Santos, Anderson Luiz Bernardes da Rocha, Bruna Eduarda Rigueira Capistrano, Daniel 15 
Bruno Costa Silva, Gabriel Lima de Souza, do curso de Bacharelado em Ciência da Computação 
(BCC) e; Paulo Eduardo Cantuária Corrêa dos Santos, aluno do curso superior de Tecnologia em 
Sistemas para Internet (TSI). A professora Kele informou que os professores podem votar em mais 
de um aluno. Os professores que fizeram as indicações dos nomes dos alunos fizeram uma 
apresentação a respeito da vida acadêmica dos alunos. A professora Kele abriu a votação 20 
inicialmente pelo curso de TSI. O aluno Paulo Eduardo Cantuária recebeu 13 votos. Houve 
abstenções dos professores Diogo Mendonça, Igor Ribeiro e Laercio Brito. Na sequência, para os 
alunos de BCC, a contagem de votos mostrou-se da seguinte forma: Alexander Hugo Rigor dos 
Santos (11 votos), Anderson Luiz Bernardes da Rocha (cinco votos), Bruna Eduarda Rigueira 
Capistrano (quatro votos), Daniel Bruno Costa Silva (três votos), Gabriel Lima de Souza (seis votos). 25 
Desta forma, após a realização da votação, os alunos eleitos como destaque SBC foram Alexander 
Hugo Rigor dos Santos (BCC) e Paulo Eduardo Cantuária Corrêa dos Santos  (TSI). O professor 
Pedro Gonzalez pediu para que em reunião próxima sejam discutidos critérios para a indicação e 
escolha dos alunos destaques, pois entende que tais alunos devem ser os concluintes do curso. O 
professor Renato Mauro informou que na reunião de colegiado quando o assunto foi introduzido, foi 30 
tomada a decisão de não estabelecer critérios e deixar a escolha de modelo ‘ad-hoc’, para, por 
exemplo, indicar alunos que ainda não sejam concluintes, mas que já apresentem ações de destaque 
para o curso. Na sequência, o terceiro item de pauta: “parecer sobre o processo 
nº 23063.002066/2020-57 (solicitação de reativação de matrícula)” foi externado pela professora Kele 
Belloze. A professora informou que, mesmo sensibilizada com a situação da aluna, entende ser uma 35 
decisão que não cabe ao colegiado do DEPIN e sim a esferas superiores e que teme a abertura de 
precedentes para outros processos com o mesmo pedido. A professora Kele passou a palavra para 
os professores Glauco Amorim e Fábio Paschoal, presidentes das Comissões de Acompanhamento 
de Desempenho Discente (CADD) dos cursos de BCC e TSI. O professor Glauco informou que a 
aluna não é encontrada ao fazer uma consulta no sistema da CADD. O professor Fábio informou que 40 
a Secretaria Acadêmica sempre pede o parecer da CADD quando há um processo de reabertura de 
matrícula com documentos apresentados. O professor Carlos Otávio explanou que a Instituição tem 
regulamento para esta questão e desta forma, ela que precisa resolver, por ser um assunto de registro 
acadêmico. Que não cabe ao colegiado resolver. A professora Kele informou que o processo foi 
encaminhando do DEPES para o DEPIN apresentar seu parecer. O professor Renato Mauro sugeriu 45 
encaminhar o processo para o DERAC para saber sobre a condição da matrícula da aluna e solicitar 
o seu histórico. E a partir desta ação, o colegiado emanar seu parecer. Os professores Rafael Maiani, 
Glauco Amorim e Carmen Asp corroboraram com a sugestão do professor Renato Mauro. Não 



havendo outras sugestões, a professora Kele sugeriu o encaminhamento a respeito do tema 
“encaminhar o processo para o DERAC para saber sobre a condição da matrícula da aluna e solicitar 50 
o seu histórico”. Contudo, o professor Eduardo Bezerra indicou que era uma questão administrativa, 
e não precisava do encaminhamento, o que foi acordado pelos demais membros. Sendo assim, a 
professora Kele informou que a coordenação do DEPIN iria encaminhar o processo ao DERAC. 
Devido ao horário avançado da reunião, a professora Kele solicitou aos membros que indicassem os 
assuntos gerais (quarto item de pauta) de forma assíncrona no chat da reunião. Nada mais a tratar, 55 
a reunião foi encerrada às 17h40. Assim, eu, Kele Belloze, lavrei a presente ata, em total de duas 
páginas, que vão por mim assinadas abaixo. 


